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línies estratègiques
Despesa orientada a la qualitat de vida de la ciutadania,
especialment a les persones que més ho necessiten
Accions per a la reactivació econòmica i generació de llocs de treball
Protecció del medi ambient i polítiques de sostenibilitat,
en un entorn urbà amable, net i endreçat
Garantir la qualitat dels serveis i dels equipaments municipals
Suport a la vida associativa
Manteniment de la pressió fiscal, l’equilibri pressupostari i el nivell
d’inversions per continuar transformant la ciutat
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les xifres
Ajuntament
de
Sant Joan Despí

39,4 M€

ADSA
empresa municipal

1,8 M€

Pressupost ordinari
funcionament
i execució de programes i
serveis

Pressupost
d’inversions

3 M€

36,4 M€

PRESSUPOST TOTAL

41,2 M€
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Pressupost 2016: d’on vénen els diners

els ingressos

impostos: 16,6 M€
taxes, preus públics i altres: 9,7 M€
transferències i patrimoni: 11,2 M€
àmbit financer: 1,9 M€
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despeses per àrees
serveis a les persones: 13 M€
acció social • educació • cultura • participació ciutadana
• esports • gent gran • joventut • igualtat • cooperació •
turisme • sanitat

ocupació i economia: 6,5 M€
promoció econòmica • ocupació • comerç • transferències d’altres
administracions • serveis econòmics • crèdit

espai públic i serveis municipals: 19,9 M€
medi ambient • mobilitat • urbanisme • espai públic •
seguretat • civisme • serveis generals i d’administració • gestió de
serveis de l’empresa municipal • administració elèctrònica • transparència
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Pressupost 2016: serveis a les persones

acció social i igualtat
• Fomentar la inclusió social i lluitar contra la pobresa i l’exclusió.
• Ajuts individuals de menjador.
• Atendre la pobresa energètica.
• Atenció a les persones amb dependència i discapacitat.
• Ajudes econòmiques per l’IBI.
• Potenciar el servei d’ajuda a domicili.
• Iniciar un grup d’ajuda mútua.
• Ampliar el transport adaptat.
• Ampliar el Projecte Avança del Centre Obert de Fusteria.
• Nou Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats Dona–Home.
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Pressupost 2016: serveis a les persones

educació, infància i família
• Sant Joan Despí com a ciutat plurilingüe.
• Lluita contra el fracàs escolar: acompanyament a l’estudi.
• Apertura d’una aula de nadons a escola bressol.
• Programes i serveis educatius.
• Normalització lingüística.
• Incentius a l’èxit escolar (premis recerca, d’excel·lència...).
• Programa de Transició Escola–Treball.
• Subvencions escoles de primària.
• Manteniment centres escolars.
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Pressupost 2016: serveis a les persones

cultura

• Realització del mapa patrimonial de SJD.
• Creació de la Setmana Jove de Dansa.
• Publicació d’un nou llibre sobre Jujol.
• Ruta modernista amb els codis QR.
• Impuls de projectes en l’àmbit de la literatura.
• Oferta d’arts escèniques.
• Portes obertes a l’Escola Municipal d’Art.
• Beques d’estudi i de producció per a joves creadors.
• Projectes culturals d’artistes de SJD.
• Nous programes i activitats a les biblioteques.
• Millora en mobiliari, espais i equipament de la biblioteca
Miquel Martí i Pol.
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Pressupost 2016: serveis a les persones

promoció associativa
• Calendari d’oferta formativa anual per a les entitats.
• Casals d’estiu, colònies i campaments.
• Suport econòmic destinat a la promoció associativa.
• Plenaris d’entitats.

Pressupost 2016: serveis a les persones

gent gran

• Programa d’activitats: tallers, aula cultural, passejades...
• Jornada de Reflexió.
• Sortides en transport públic.
• Menjador i la Sala de Gent Gran del centre cívic les Planes.
• Voluntariat i Banc del Temps.
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Pressupost 2016: serveis a les persones

esports

• Espais de lliure pràctica esportiva.
• Suport a les entitats esportives.
• Tancament del centre esportiu Ugalde.
• Millores generals als poliesportius municipals
Francesc Calvet i Salvador Gimeno.
• Millorarem la pista de l’Escola Sant Francesc d’Assís.
• Manteniment Piscines Recreatives Fontsanta.
• Actuacions als camps de futbol municipals.
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Pressupost 2016: serveis a les persones

joventut

• Casal de joves el Bulevard.
• Dinamització juvenil: espais d’expressió artística.
• Corresponsals dels Instituts.
• Oficina d’Emancipació Juvenil.

Pressupost 2016: serveis a les persones

cooperació i nova ciutadania
• Pla director de cooperació.
• 0,7% a la cooperació internacional al desenvolupament.
• Ciutat refugi.
• Setmana temàtica sobre els Drets Humans.
• Campanyes de sensibilització.
• Fons català de cooperació i Xarxa Localmed.

JOsjd́

Pressupost 2016

Pressupost 2016: serveis a les persones

turisme

• Nova senyalització de la ruta modernista.
• Informació turística a diferents punts de la ciutat.
• “Q” de qualitat turística per a Can Negre.

Pressupost 2016: serveis a les persones

sanitat

• Programa de salut ambiental i zoonosi.
• Control de plagues.
• Programa d’higiene alimentària.
• Promoció de la salut, prioritzant l’àmbit escolar.
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Pressupost 2016: ocupació i economia

Promoció Econòmica i Ocupació
• Programes d’inserció i formació per a joves i adults.
• Contractació d’un centenar de persones en plans d’ocupació
durant 6 mesos i 50 joves a l’estiu.
• Accions formatives per a comerços i empreses
• Foment de l’emprenedoria i la innovació entre els joves de
secundària i aturats universitaris.
• Foment de l’ocupació de locals i naus disponibles als eixos
comercials i al polígon industrial.
• Dinamització comercial i dels mercats.
• Difusió de l’aplicació mòbil i el portal de comerç APROP SJD.
• Auditories integrals als comerços en temes de consum,
vendes, TIC i marketing digital...
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Pressupost 2016: Espai Públic i Serveis Municipals

Medi ambient i sostenibilitat
• Implantació de mesures d’eficiència energètica.
• Nous vehicles elèctrics i foment de la mobilitat sostenible.
• Foment del transport públic.
• Conscienciació canvi climàtic i contra la contaminació.
• Nous carrils bici i millora de la seva connexió.
• Campanyes de sensibilització per a l’estalvi de consum
d’energia, l’estalvi de l’aigua i la millora de la qualitat de l’aire.
• Campanyes de prevenció de residus.
• Promoció dels horts urbans.
• Manteniment de la zona agrícola-fluvial.
• Foment d’activitats als parcs.
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Pressupost 2016: Espai Públic i Serveis Municipals

Seguretat i civisme

• Completar la plantilla i consolidar l’estructura de la Policia Local.
• Incorporació de motos elèctriques en la flota policial.
• Ampliació i millora del sistema de vigilància.
• Elements de seguretat pels agents.
• Campanyes de conscienciació i civisme.

Pressupost 2016: Espai Públic i Serveis Municipals

administració electrònica i transparència
• Promourem una bona governança a la nostra ciutat. Mesures
que afavoreixin els tràmits a les persones, industries i comerços.
• Noves App’s, catàleg de tràmits on-line i nova web municipal.
• Seu electrònica i portal de transparència.
• Administració electrònica.
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Urbanisme i espai públic
• Carrer del Bon Viatge.
• Carrer Major.
• Supressió de barreres arquitectòniques.
• Pavimentació antilliscant de carrers.
• Reposició de mobiliari urbà.

• Il·luminació eficient amb leds.
• Soterrament línies elèctriques.
• Vehicle elèctric Brigada municipal.
• Millores al cementiri municipal.
• Manteniment edificis públics.
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al detall a

www.sjdespi.cat

JoSJD́

